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81.828.659/0001-32 - FAMOVESC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTD 

Item Descrição 
Unidade de 
Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global  

35 CADEIRA 
ESCRITÓRIO 

UNIDADE 380 R$ 82,9900 R$ 31.536,2000  

Marca: DIMOVESC 
Fabricante: DIMOVESC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Para Escritório Tipo Executiva Fixa Com 
Estrutura Em "S" Contínuo, Tubo 1 1/4. Estofada Em Espuma Injetada, Com 50mm De Espessura, 
Revestimento Em Tecido Cor Preto 

 

192 ARMÁRIO UNIDADE 12 R$ 930,0000 R$ 11.160,0000  
Marca: DIMOVESC 
Fabricante: DIMOVESC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de madeira com portas de vidro para guardar 
as bandeiras históricas 

 

270 CADEIRA COMUM UNIDADE 1530 R$ 334,3000 R$ 511.479,0000  
Marca: DIMOVESC 
Fabricante: DIMOVESC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina 03 lugares com braço. medidas: ( toler. +-
5% ) - largura total (c/ braços): 1,66 m. - profundidade total: 0,61 m, - altura até assento: 0,47 m. -
altura total: 0,40 m. com espuma injetada. a) assento/encosto; assento e encosto, revestidos com 
tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas m 
polipropileno. concha do assento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no 
mínimo 12mm de espessura. eforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço e 
estrutura fixa de união do encosto ao assento, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de 
aço, ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa. espumas 
anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade d40, sendo que o 
assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada. b) braços; apóiabraço, sem regulagem 
de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através de parafusos métricos e 
suporte metálico, injetados em material termoplástico ou poliuretano integral com alma de aço 
interna. c) estrutura; travessa tipo longarina horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo 
industrial de aço retangular. suporte de fixação do estofado em chapa de aço com 3mm de espessura 
mínima, fixada a longarina. pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa. base 
de apoio ao piso em tubo de aço industrial retangular, com capa de proteção injetada em material 
termoplástico e sapatadas niveladoras de piso. pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem 
em estufa. 

 

288 CONJUNTO MESAS CONJUNTO 21 R$ 8.899,0000 R$ 186.879,0000  



ESCRITÓRIO 
Marca: DIMOVESC 
Fabricante: DIMOVESC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de móveis para escritório contendo: 02 (duas) 
Estação de trabalho composta com 05 lugares dispostos tipo ilha, confeccionados em 100 % MDF ( 
painéis de fibras de madeira , com composição homogênea,com revestimento melaminico , proteção 
contra micróbios e bactérias) medindo 2,70 m de comprimento, 1,50m de largura e 0,77m de altura, 
com mesas , porta CPU e estabilizador, com porta teclado; 02 (dois) Armário alto com 04 portas, 
confeccionados em 100 % MDF ( painéis de fibras de madeira , com composição homogênea,com 
revestimento melaminico , proteção contra micróbios e bactérias) medindo 1,65 m de altura, 1,65 m 
de largura e 0,56 m de profundidade com puxadores em metal embutido, com divisórias e 03 
prateleiras, formando 04 espaços, tipo suspenso a altura de 0,15 m do piso, com barra de suspensão. 
Todo móvel com requadramento de 25 mm em todas as laterais; 01(um) Gaveteiro volante com 02 
gavetas na parte superior e 01 gavetão na parte inferior confeccionados em 100 % MDF ( painéis de 
fibras de madeira , com composição homogênea,com revestimento melaminico , proteção contra 
micróbios e bactérias), medindo 0,65m de largura, 0,72m de altura e 0,56 m de profundidade, com 
puxadores metálico embutido, com rodízio aluminizado na cor cinza claro com acabamento na cor 
cinza, conjunto na cor cinza claro e acabamento na cor cinza. 

 

289 CONJUNTO MESAS 
ESCRITÓRIO 

CONJUNTO 19 R$ 10.965,0000 R$ 208.335,0000  

Marca: DIMOVESC 
Fabricante: DIMOVESC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de móveis para escritório contendo: 03 (três) 
Estação de trabalho , confeccionados em 100 % MDF ( painéis de fibras de madeira , com composição 
homogênea,com revestimento melaminico , proteção contra micróbios e bactérias) medindo 2,40 m 
de largura e 0,78m de altura,0,54 m de profundidade composta , porta CPU e estabilizador; 01 (uma) 
Estação de trabalho , confeccionados em 100 % MDF ( painéis de fibras de madeira , com composição 
homogênea,com revestimento melaminico , proteção contra micróbios e bactérias) medindo 2,40 m 
de largura e 0,78m de altura,0,54 m de profundidade de um lado e do outro medindo 1,20m de 
largura , 0,54 m de profundidade e 0,78m de altura composta com 01 porta CPU e estabilizador e umj 
gaveteiro 03 gavetas; 02 (dois) Armário alto confeccionados em 100 % MDF ( painéis de fibras de 
madeira , com composição homogênea,com revestimento melaminico , proteção contra micróbios e 
bactérias) medindo 2,43m de altura, 2,05 m de largura e 0,56 m de profundidade com puxadores em 
metal embutido, com divisórias e06 prateleiras internas. Todo móvel com requadramento de 25 mm 
em todas as laterais; 01 (um) Armário médio confeccionados em 100 % MDF ( painéis de fibras de 
madeira , com composição homogênea,com revestimento melaminico , proteção contra micróbios e 
bactérias) medindo 1,32m de altura, 1,05 m de largura e 0,355 m de profundidade com puxadores 
em metal embutido, com divisórias e03prateleiras internas. Todo móvel com requadramento de 25 
mm em todas as laterais; 01 ( um) Balcão para pastas suspensas com corrediças tipo metálica, 
confeccionados em 100 % MDF ( painéis de fibras de madeira , com composição homogênea,com 
revestimento melaminico , proteção contra micróbios e bactérias), medindo 1,05m de largura, 0,77 m 
de altura e 0,56 m de profundidade requadramento de MDF 25 mm; 01 ( um) Gaveteiro com 
03gavetas na parte superior e 01 gavetão na parte inferior confeccionados em 100 % MDF ( painéis 
de fibras de madeira , com composição homogênea,com revestimento melaminico , proteção contra 
micróbios e bactérias), medindo 0,45m de largura, 0,77m de altura e 0,56 m de profundidade, com 
puxadores metálicos, com rodízio aluminizado e 03 (três) Lixeiras de madeira, confeccionados em 100 
% MDF ( painéis de fibras de madeira , com composição homogênea,com revestimento melaminico , 
proteção contra micróbios e bactérias), todo na cor cinza claro e acabamento cinza claro. 

 

Total do Fornecedor: R$ 949.389,2000  

 


